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abstract
The purpose of this study was to investigate the role of
family communication patterns, motivational structure
and psychological flexibility in predicting the
emotional divorce of couples. Descriptivecorrelational research Method and statistical society of
all couples in Ardabil city were 75000 people, of
whom 400 were selected by available sampling
method. Then they responded to Gatman's emotional
divorce questionnaire (2008), acceptance and practice
of the second edition (2011), Personal Concern
Inventory (2002), and a revised family communication
patterns questionnaire (1994). Data were analyzed
using Pearson correlation and multiple regression
analysis. The results showed that Emotional divorce
with psychological flexibility, adaptive motivation
structure, and communication pattern of dialogue have
a negative and significant correlation with nonadaptive motivational structure and Conformity
communication pattern and Meaningful. Also, the
results of regression analysis showed that 45% of
variance of emotional divorce variance is explained by
the variables of motivational structure, family
communication patterns and psychological flexibility.
Emotional divorce can be reduced by providing the
necessary training to improve family communication
patterns, psychological flexibility and adaptive
motivational structure of couples who are experiencing
the problem of divorce or seeking divorce.
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چکیده

هدف پژوهه پادر دددسپ سقشدددگپها پارتبهدر پاقوارهگپسرهبار پشدددرس رقپ
یتگپهالقپهیجرهگپزهجینپ

اهتیزشدددگپهپاهف ر ژذیس پقهانشدددترس گپرقپژی

پهماسددد تگپهپجدرعف پآعرق پآنپهم پزهجینپ-پقهشپژوهه پوبصدددی گپ.بر
په سپ پقهشپ077په س پ برهدفپه پازپعیرن پآنهر پ00777شددداسپاقر ید پ د پوفدفارپ
پشددپرپ پژسش د ددترع هر پهالقپهیجرهگپ.همبه گیس پرقپرش د ساپاه برشپشددف
) پهتساهگهر پشبﺼگ8722( ) پژذیسشپهپعم پهیسای پرهم8772( گدرومن
)پ2990() هپژسشددد هدرعد پوجفیفهظسپشدددف پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پ8778(
پرار هر پ رشددد آعف پ رپ هرقگیس پآزعبنهر پهماسددد تگپ.ژدرشددددپرارهف
پ سآیتفهرپه ددرنپرارپ.ژیسشددبنپهپویلی پقگسشددیبنپاتفگره پوجزی هویلی پشفهف
ه پهالقپهیجرهگپ رپاهف ر ژذیس پقهانشدترس گ پشددرس رقپاهتیزشددگپاه ارقگپهپ
هشدتبرپاقوارطپعت گپهپعفتگراقپهپ رپشرس رقپاهتیزشگپغیسپ

ارتب پاقوارهگپگ

پهمچتینپ.اه ادرقگپهپارتب پاقوادرهگپهمتبایگ پاقوادرطپعباد پهپعفتگراق پراقر
پرقصدددفپازپهاقیرهرپهالقپهیجرهگپ00ه ریجپویلی پقگسشدددیبنپهیزپه دددرنپرارپ
وبشد پع ییسهر پشرس رقپاهتیزشگ پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پهپاهف ر ژذیس پ
 پ ددرپاقا د پآعبزشهددر پمزمپرقپجاد پ اابرپ.قهانشدددتددرس گپوایینپعگشدددبر
ارتبهر پاقوارهگپسرهبار پاهف ر ژذیس پقهانشددترس گپهپشددرس رقپاهتیزشددگپ
اه ادرقگپزهجیتگپه پع دددال پهالقپهیجرهگپراقهفپیرپع ار دددگپهالقپهسددد تفپ
.عگوبانپهالقپهیجرهگپقاپهره پرار
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مقدمه
سدرهبار پهبسددد ینپهپعتیﺼدددس د فسروسینپهاررپاج مرعگپاشددد په پشدددالع پهپ اسهز پیهپجرعف پقاپعسهبنپ
شددالع پهپق دددری پاعندددر پآنپراهسددد اهفپ(گلفهاسگپهپگلفهاسگ 2پ .)8728پآهچ پرقپیهپسرهبار پاو رقپ
عگاف دفپهپهدرقهسرپآنپعگوباهدفپیدهپعرع پهلیف پرقپایجررپاهف ر ژذیس پهپهره پس ساتپزعرنپاهتبنپهپ
آیتف پرقپقهیرقهیگپ رپقسفارهرپهپشدسای پهرسباش پ رشفپ(زه سیه پشیلاسنپهر پعبجب.)8772 8پ سجس وسینپ
(وسهرلپهپگبرففبقش 3پ.)8727پهالقپقاپعگوبانپ پرهرشددد پواسدددیرپهسرالپهالقپآشدددالرقپه پرقپآنپزهجینپ
هبقپقشددمگپازپیالفیتسپجفاپعگشددبهفپهپهالقپژتارنپه پ ترپ پ ددسهقتپهپاجارقپ رپهمفیتسپزهفگگپعگهتتفپ
ه پ پاینپگبه پهالق پهالقپهیجرهگ0پگ پعگشدددبرپ(ژسهین پراههر پهپعیمف پ.)2397په ریجپژوهه هر پ
صدددرریگاعیس پاالم پژبقپهپففایگپ()2393په دددرنپرارپسرهبار هریگپه پرقپآنهرپهالقپهیجرهگپهجبرپراقرپ
رقپشددتج پ رپسرهبار هر پ اتجرقپقررقپ پا پع ددالالتپهپوفرق هر پسبرپهیس د تف پاقوارطپهیجرهگپاعنددر پ
سرهبار پهرهرقآعفپهپآشد پ بر پهپرقپزعیت پوفرع پها هرپهپهرقهسرپهلگپ پشدیب پ فی گپعم پعگهتتف.په ریجپ
ژوهه پاامدفههدف پاامدفههدفپهپ در دریگپ()2392په دددرنپرارپه پهالقپهیجرهگپ رپهی ی پزهفگگپهپاع مررپرقپ
قها پزهرشبیگپقا پعت گپهپعفتگراق پراقر.پ
یالگپازپعباعلگپه پعگوباهفپرقپهالقپهیجرهگپعؤ سپ رشدددف پارتبهر پاقوارهگپسرهبار 0پاشددد .پرقپارتبهر پ
اقوادرهگپسرهبار پرهپ ففپزیس تریگپجا گیس پگ

هشدددتبر 2پهپجا گیس پهمتبایگ0پع سحپگسریف پاشددد پ

(فی زژروسیهپهپقیچگ 2پ.)2990پرقپسرهبار هریگپه پارتب پگ

هشددتبرپهجبرپراقر پاعنددر پسرهبار پ هبقپ

عالسقپهپ د صدددبقتپسبراهتیب پ رپیالفیتسپرقپوفرع پهسددد تف پ هبقپآزاراه پرق رق پعب دددب هر پعب لفپ رپ
یالدفیتسپ د پ یوپهپواررلهظسپعگژسرازهفپهپ رپهم الس پوﺼدددمیرهر پعس بطپ پسرهبار پقاپاوبرذپعگهتتفپهرگپ
رقپجاد گیس پهمتبایگپقها پسدرهبار پ سپهمسدددرنپ برنپ درزسبقرهدر پاقزشهر پعاریفپهپاج ترشپازپوفرق پ
1. Goldenberg & Goldenberg
2. Zubrick, Silburn & De Maio
3. Trudel & Goldfarb
4. emotional divorce
5. family communication pattern
6. conversation
7. conformity
8. Fitzpatrick & Ritchie

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

Downloaded from fpcej.ir at 11:31 +0430 on Saturday July 6th 2019

عرع پفسهژرشددگپسرهبار پآشددیاگپوی پعتبانپهالقپاشد په پ سا پفسر پسرهبار پهپاج مر پآ رقپهیساهتس پراقرپ

میکائیلی ،رحیمی و صداقت

3

ودکهیفپعگشدددبرپ(هب سهسپهپفی زژروسیه 2پ.)8778پعلالگپزار پعسارپسبا پعلالگپهپاایبپ()2392پرقپژوهه پ
سبرپه دددرنپرارهدفپهد پعیدرنپا فدررپارتبهر پاقوارهگپسرهبار پ رپهت سلپعباهفپقا پعفتگراق پهجبر پراقرپهپ
ا فدررپارتبهدر پاقوادرهگپقدررقپ د پژی یتگپهت سلپعباهفپزهجینپعگ درشدددف.پهمچتینپسباهرهگپژبقپهپایتره پ
()2390پعتبانپهسرهدفپهد پشدددرس رقپقفقتپرقپسرهبار پهپارتبهر پاقوارهگپسرهبار پعگوباهفپقها پصدددمیمره پ
زهجینپقاپژی

یتگپهتدف.پازپشدددبیگپریتسپژوهه پژسهیز پشدددسا گ پشدددررمگپهپهلاس پ()2390په دددرنپرارپ

ازپعباعد پریتس پهد پعگوباهدفپ سپهالقپهیجرهگپزهجینپوک یسپ تذاقر پشدددرس رقپاهتیزشدددگ8پاشددد .پها پ
ریدفگددر پهالرپهپهلیتتس 3پ()8770پاهفا پها پهلیف پرقپزهفگگپ سپای رپعگهتتددفپهپاهجرمپهسپهرق پرقپ
زهفگگپعس لزمپاه برشپهپوفایبپیهپهف پاش .پافسار په پ رهقپراقهفپه پ پاهفاف رنپسباهتفپقشیف پهسا پ
پافسار په پاتینپ رهق پهفاقهف پعفمبمًپشرر پهپق ری پ ی س پازپزهفگگپسبرپراقهددف.پرقپاینپریددفگددر پ
اهتیزشپ عتبانپفسآیتفهریگپوفسیفپعگشددبرپه پقا هر پقشددیفنپ پهف پقاپعیسددسپعگشددرزهف.پ سپاینپاشرا پ
اهفا پفسرپهپشیب هر پجس جب پآنهر پشرس رقپاهتیزشگپهرعیف پعگشبهف.پصدددرریگففق پ رقس پهوار پفسزاه پ
هپهررایرنپشدسیفپ()2397پرقپژوهه دگپه رنپرارهفپه پش ﺢپهلگپعبفای پرقپرش یر گپ پاهفا پرقپای هر پ
عب لفپزهدددفگگپعدددگوباهدددفپعرعددد پعامدددگپرقپوفیینپق ری پزهرشبیگپ رشف .همچتینپویایارتپاریبتپهپ
اسچ 0پ()8778پهیزپه رنپرارپه پ ینپسل هسب پگسای گپهپهیجرهرتپعبا پرقپوفایبپهف پازیددههس پ
همینهبقپ ینپسل هسب پاج تر گپهپقف رقهر پهبقهویه پهیجرهرتپعت گپهماس تگپقب پهجبرپراقر.پ
ازپشدبیگپریتسپهالقپهیجرهگپعمالنپاشد پوی پوک یسپاهف ر ژذیس پقهانشدترس گ0پ رشف.پاهف ر ژذیس پ
قهانشدددترس گپارصددد پشددد پفسایتفالپژذیسش پگسدددل پشدددترس گ پ برنپرقپزعرنپارل پسبرپ عتبانپ رف رق پ
اقزشهرپهپعم پع فافاه پاشدد پ(هیز پربعر پ بهف پعرشددبراپهپریلیر 2پ.)8772پهظسی هر پهبینپ پاهف ر ژذیس پ
د عتبان پشرس رقپاتف فف پهتر پعگهتتددف په پشرع پع ییسهر پ تیرر پعرهتفپعزاج پشبﺼی پهپعاددرقتهددر پ
.پاینپعارقتهرپ پفسرپاجرز پعگرهتفپورپ رپهقریﻊپوسهعرویهپهپسرصگپابنپعارقتپاد پعسددد لد پعگ درشدددف
1. Koerner & Fitzpatrick
2. motivational structure
3. Cox & Klinger
4. Elliot & Church
5. psychological flexibility
6. Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis
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آشددیبزا پزهفگگپشرزگرق پع لب گپایجررپهتفپهپافسارپ گبه ا پعبفای آعیزپ رپاش ساپهپابارثپآشیبزاپ
شرزگرق پعبا په رنپرهتفپ(هما -پشیلز پهبهنپهپاش ین 2پ.)8772پپ
رپوبج پ پقشفپقهزافزهنپهالقپهیجرهگپرقپجرعف پهپژیرعفهر پهرشگپازپآن پهپازآهجریگه پ سیرق پازپ
زهجهرپ پرری پشت گپ برنپسرهبار هری رنپوسجیﺢپعگرهتفپرقپیهپزهفگگپ سیرقپ گهی ی پاراع پرهتفپورپزیسپ

عباهفپهپوتارپزیسپیهپشافپ هفبقپ پا رپعگسبقر.پرقپهمینپقاش ر پهف پازپاینپژوهه پژرشدپ پاینپ
ژسش پاش په الپ
 .1آیرپارتبهر پاقوارهگپسرهبار پشرس رقپاهتیزشگپهپاهف ر ژذیس پقهانشترس گپقررقپ پژی

یتگپهالقپ

هیجرهگ زهجینپعگ رشتف؟
روش
قهشپویای پع ررف پار ددسپوبصددی گپهپازپهب پهماس د تگپ بر.پجرعف پآعرق پعبقرع ررف پرقپاینپژوهه پهم پ
زهرنپهپعسرانپع که پ87پورپ07پشدددرر پشددداسپاقر ی پرقپشدددرلپ2390په پرقپارلپار دددسپ رپهمسدددسپسبرپزهفگگپ
عگهتتدفپ بر.پاجرپگسه پهمبهد پ سپاشدددراپآعدرقپاراق پ اد اابالپاشددد درنپاقر ی پn=00777په سپوبمینپزر پ
عگشددبر.پوففارپهمبه پ رپوبج پ پجفهلپهسجسددگپهپعبقگرنپ سا پاینپوففارپجرعف پN=328په سپعگ رشددف.پرقپ
اینپژوهه پرقپعسالد پاهلپ077په سپ د پقهشپهمبهد گیس پرقپرشددد ساپ د عتبانپهمبه پاه برشپشدددفهف.پ839پ
ژسشدد هرع پ(22پژسشدد هرع پ پرری پهرقصپ برنپهپ882پژسشدد هرع پ پرری پهفاشدد نپعال هر پمزمپهپها پ
سشپرقپعایدراپهالقپهیجدرهگپگدرومن)پهتدرقپگدذاشددد پشدددفهفپهپرقهاری پرار هر پ222په سپوجزی هویلی پ
شددفهف.پشدداسپاقر ی پ پ0پعت ا پرقپشدداسراق پواسددیرپعگشددبر.پ سپاینپاشددراپازپهسپعت ا پ هبقپوﺼددررفگپ23پ
سیر رنپاه برشپشدددفپهپ رپعساجف پ پعترزلپافسارپهپهسدددبپق دددری پازپآنهرپژسشددد هرع هر پژوهه پوالمی پ
گسریف.پعال هر پهقهرپ پژوهه پشدددرع ؛پگذشددد پافاق پیهپشدددرلپازپازرهاج پعفمپاقفامپ سا پهالق پ
راعت پشددتگپ ینپ87پور07پشددرل پعفمپا الپ پ یمرق هر پعزعنپشددترس شددف پ( یمرق پقلاگ پریر پهپهلیب ) پ

1. Campbell-Sills, Cohan & Stein
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افاق پویﺼدددیالتپشدددبمپقاهتمریگپ( عتظبقپوباهریگپسباهفنپهپرق پژسشددد هرع هر پسبرگزاقشرهگ)پهپ
ومری پ پشسه پرقپژوهه .پهمسساهگپه پازپاینپعال هرپ سسبقراقپهابرهفپازپجسیرنپژوهه پسرقجپشفهف.پ
ابزار
پرسششنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده .)RFCP( 2پاینپژسش هرع پسبرپگزاقشگ پ
ژتجرقجد ا پ ددرپ82پگزاق پعسوا پ ددرپاقواددرهددرتپسددرهبارگگپعگشدددتجددف.پ20پگزاق پاهلپاس ﺼدددرهپ د پ فددفپ
گ

هشدتبرپراقرپهپ22پگزاق پ فف پعس بطپ پ ففپهمتبایگپاشد .پهمس پ ی سپرقپهسپ ب پ پاینپعفترش په پ

آزعبرهگپاشدد تارطپعگهتفپرقپسرهبار پاهپجا گیس پگ

هشددتبرپیرپهمتبایگپ ی دد س پهجبرپراقر.پاع ارقپاینپ

ا زاقپرقپع دررفدرتپ سدددیدرق پعبقرپودر یدف پقساقگسف د پاشددد .پعیدرهتینپآر در پهسههادروپرقپعبقرپزیسپعایدراپ
جا گیس پگ

هشددتبرپرقپژتجپع ررف پ7/29پهپراعت پآنپعیرنپ7/20پورپ7/03پگزاقششددف پاشدد پ(هب سهسپهپ

فی زژدروسیده پ.)8778پهب سهسپهپفی زژدروسیهپ()8778پرقپ سقشدددگهر پسبرپه دددرنپرار اهفپاینپا زاقپازپقهایگپ
عی بایگ پعالهگپهپشدرز ا پسب گپ سسبقراقپاشد .پرقپایسانپهیزپهبقهشپهیرپهپر ی یرنپ()2322پهسددب پفرقشگپ
عایدراپهپقهایگپآنپقاپع لبشپهپ دددسیدبپآر در پهسههاروپ سا پجا گیس پگ

هشدددتبرپهپهمتبایگپقاپ پ

وسویبپ سا سپ رپ7/20پهپ7/22پگزاقشپهسر اهف.
پرسششنامه نگرانیهای شﺨﺼی.)PCI( 8پژسشد هرع پرغفغ هر پشددبﺼددگپ(هالرپهپهلیتتس پ)8778پ
فسمپوجفیفهظسپشدددف پهپهبور پازپژسشددد هرع پشدددرس رقپاهتیزشدددگ 3پMSQ؛پ(هلیتتسپهپهالرپهپ لبه پآرنپهپ
هلمابا 0پ)2990پاشد .پرقپاینپژسشد هرع پازپشسه هتتفگرنپسباش پعگشددبرپعاروسینپهف پسبرپقاپرقپ
هسپیهپازپر پای پازپزهفگگپ( سا پهمبه پقها پ رپسرهبار پهمسدسپهپ سد ترن)په پرقپژسش هرع پذهسشف پرقپ
هظسپ تیسهف.پشپرپازپآنهرپسباش پعگشدبرپورپ سپ27پجتا پریفگر هرپهپااسدرشرتپسبرپقاپرق رق پقشیفنپ پهسپ
هدف پرقجد تدف پهتتدف.پاینپجتاد هر پعارقتاهفپاز:پارف)پاش یرق پ پهف ؛ پش)پاهزجرقپازپهف ؛ پج)پعیزانپ
هت سل؛پر)پعیزانپاهالعرت؛ پعیزان پعبفای پرقپصبقت پوالش؛ په) پعیزان پعبفای پ پررید پشدددرهر؛ پز)پعیزانپ
هرس تبر پرقپصبقتپقشیفن؛ پط)پعیزان پغمتیتگپازپهسشیفن؛ پ ) پعیزان پوفاف؛ پهپ ) پعفتزعرن پمزم پ سا پ
1. revised family communication patterns
2. personal concern inventory
3. motivational structure questionnaire
4. Klinger, Blount, Allen & Columbus
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رش یر گپ پهف پیرپاﺼددبلپژی ددسف .پشباهفپارهگپازپقهایگپهپژریریگپقر قابلپژسشد هرع پشرس رقپاهتیزشگپ
اشددد .پرقپوکییفپقهایگپاینپژسشددد هددرعد پ سا پهمبه پژوهه گپاش په په رنپعگرهفپقشرهریگپژبش گپرقپ
آزعبرهگهرپ رپع رهف پاهفافگپه پرقپژسششترع پشددددرس ددرقپاهتیزشدددگ پاه برشپهسر پ برهف پافزای پعگیر فپ
(هیالبم پهلیتتسپهپمقشنپگرومن پ2993؛پ پها پازپهالرپهپهدمدالددرقش  .)8778پهدمچتین پرقپژوهه پ
ریتس پع بصپشفپ ینپقؤیرهر پشسه هتتفگرنپهپعی با پرغفغ هر پجرق پآنهددر په پقا پازپسباشپ
( )8773پفسمپسالصددد شدددف پرغدفغ هر پشدددبﺼدددگ پ رپ 27پشرسص پ سپقه پرهپهمبه پشرع پراه جبیرنپهپ
شبءعﺼس پهتتفگرنپارال پصبقتپگسف .پ سیبپآر ر پهسههاروپ سا پهمبه پشرع پراه جبیرنپ 7/00پهپ
سا پهمبه پشرع پشبءعﺼس پهتتفگرنپارال پ7/00پعیرشا پشف.

مقیشا

طق هیجشانی.2پعایدراپهالقپهیجرهگپازپه رشپعبفای پیرپشدددالسددد پرقپازرهاجپهبشددد پجرنپ

گرومن8پ( 2992پوسجم پجزایس پ)2322پگسف شددف پاشدد .پاینپعایراپرقپشددرلپ8772پوبشدد پگرومنپ سا پ
شدتج پهالقپهیجرهگ پشدرس شف پاش .پاینپعایراپ 80پشؤالپراقرپهپ پشیب پ ل پیرپسیسپ ریفپ پآنپجباشپرار.پ
ژرشدددپ ل پاع یرزپیهپهپژرشدددپسیسپاع یرزپص د سپعگگیسر.پژرپازپجمﻊهسرنپژرشدددهر پعبا پاترهچ پوففارپآنپ
سا سپه د پ()2پهپ رموسپ رشددف پ پعفتر پاینپاش د په پزهفگگپزهرشددبیگدپفسرپرقپعفس پجفایگپقساقپراش د پهپ
عال مگپازپهالقپقهاهگپرقپه پع دددابرپاشددد .پراعتد پهمساتپعایدراپعیدرن پ7پودرپ80پسباهدفپ بر.پهمس پ رموسپ
ه دددرنرهتف پهالقپهیجرهگپ رمپهپهمس پژریینپه دددرنرهتف پهالقپهیجرهگپژریینپرقپعیرنپافسارپاشددد .پرقپهسدددب پ
اصدلگپ دسیبپژریریگپعایراپ رم پ 7/07پگزاقششدف پاش .پرقپهسب پایساهگپعایراپازپقهشپآر ر پهسههاروپ
سا پوفیینپ دسیبپژریریگپعایراپاشد رر پشدفپهپآر ر پهسههاروپ سا په پعایراپ7/23پ پرش پآعفپ(عرعگپهپ
عسدددتس پ.)2393پهمچتینپرقپژوهه پ یرتپعب رق پ()2398پقهایگپعی بایگپعایراپع لبشپگزاقششدددف پ
اش .پ
پرسشناامه پذیرش و عمل ویرایش دوم.3پاینپژسشد هرع پ هشیل پ رهف0پهپهمالرقانپ()8722پشرس شف پ
اشد .پیهپهسدب پ27پعرر ا پازپژسشد دترع پاصدلگپ(هیسای پاهل)پاش په پ هشیل پ(هیز 0پ)8777پشرس شف پ
بر.پاینپژسشددد هدرعد پشدددرز ا پقاپعگشدددتجدفپهد پ د پوتب پژدذیسش پاج تدرشپوجس گپه پاهف در هدرژذیس پ

1. emotional divorce scale
2. Gottman
)3. acceptance and action questionnaire (AAQ-II
4. Bond
5. Hayes
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قهانشددترس گپ سعگگسرر؛پهمساتپ رموسپه ددرنرهتف پاهف ر ژذیس پقهاهگپ ی د سپاش د .پاینپژسش د هرع پرقپ
ه ددبقهر پگبهرگبنپرهیرپهتجرقیر گپشددف پاش د .پرقپفساهس د په ریجپویلی پعرعلگپرهپعرع پقاپه ددرنپرار.پآر ر پ
هسههاروپآنپرقپجمفی پعمبعگپ7/28پهپرقپگسه پ یمرقپ7/02پ پرشدد پآعف.پهمچتینپهماسدد تگپژسشدد هرع پ
ژذیسشپهپعم پ رپژسشد هرع پافسسرگگپ هپهپا

ساشپارر پعفتگراقپ برپ(عبه ر پهیلی پعبقاا پمهاپ

هپ بهف 2پ.)8779پرقپایسانپعارشددگ پف گ پعبربر پهپ ددرق گپ( )2392همسددرهگپرقههگپاینپا زاقپقاپعیرنپ7/02پورپ

شیوه اجرای پژوهش
رقپا فاپ سا پجمﻊآهق پرار هرپ هبقپوﺼدددررفگپ23پسیر رنپاه برششدددف پهپ رپعساجف پ پعترزلپافسار پهف پازپ
اهجرمپژوهه پ سا پیالگپازپزهجیتگپه پومری پ پهمالرق پراشددد پوب دددیﺢپرار پشدددفپورپ سا پاهجرمپژوهه پ
همالرق هر پمزمپ پعم پآیف.پقا پازپاجسا پژسشد هرع هر پهسدبپق ری پزهجینپ رپ یرنپوب ییروگپرق رق پ
عیسعدرهد پعدرهدفن پعدفمپذهسپهدرمپهپعال هر پ 0 2په پ9پعت دددبقپاسالقپرقپژوهه پ پرشددد پآعف.پشدددپرپ
ژسشددد هدرعد هدر پژوهه پرقپاس یدرقپشدددسهد هتتدفگدرنپژوهه پقساقپگسف پرقپ دددمنپژوهه دددتسپازپ
شددسه هتتفگرنپرقسباش د پعگهسرپه پاگسپژسش د پهرع ابعگپهجبرپراقرپقا پازپویبی پرارنپژسش د هرع پ
آنپقاپع سحپهپژرشدپآنپقاپازپژوهه تسپرقیرف پهتتف.پ
سا پوجزی هویلی پرار هرپازپآعرقپوبصدی گپ(شرع پعیرهتین پاهیسا پعفیرق پرقصفهر)پهپ سیبپهماس تگپ
ژیسشددبنپهپویلی پقگسشددیبنپاتفگره پاشد رر پشددف.پویلی پرار هرپ رپاشد رر پازپهسمافزاقپspssپهسددب پ80پهپرقپ
ش ﺢپس ر پ7/72پاهجرمپشف.پ
یافتههاپ
همبه پژوهه پشدرع پ222په سپازپزهجینپشداسپاقر ی پ برپه پرقپراعت پشدتگپ87-02پشدرلپقساقپراش تف.پعیرهتینپ
شدتگپافسارپهمبه پ89/02پهپاهیسا پعفیرقپآنپ0/8پشدرلپ بر.پش ﺢپویﺼیالتپ80په سپ()20/9پازپزهجینپا فایگ پ
 02په س پ()00/8پشدددیالد پ02په سپ()80/0پریپلر پ2په سپ()3/0پفبقریپلرپهپ20په سپ()2/0پریسدددرهرپ پ رمپ بر.پازپ

1. Monestès, Villatte, Mouras, Loas & Bond
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عیرنپافسارپشدسه هتتف پ20په سپعسرپ( )00پ00په سپزنپ()02پ برهف.پعیرهتینپشدرلهر پازرهاجپرقپژرشبتبیرنپ9پ
شرلپ بر پهپهم سینپآنهرپرهپشرلپهپ ی سینپآنهرپ30پشرلپعگ رشف.پ
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و ماتریس همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها

3

9

2

9

طالق هیجانی

2

انعطافپذیری روانشناختی

**-0/20

7

3

ساختار انگیزشی انطباقی

**-0/72

**0/22

7

4

ساختار انگیزشی غیر انطباقی

**0/97

**-0/19

**-0/79

5

الگوی ارتباطی همنوایی

**0/71

**-0/72

**-0/71

1

الگوی ارتباطی گفتوشنود

5

4

1

7

**0/19

7

**-0/71

**0/20

**0/70

*-0/76

**-0/77

7

77/77
1/69

71/77
71/11

69/79
72/91

76/02
10/76

71/02
2/26

11/22
2/12

میانگین
انحراف معیار

* P<7/70 ** P<7/72

ه دریجپادرصددد پازپهماسددد تگپژیسشدددبنپرقپجدفهلپ2په دددرنپعگرهدفپهد پهالقپهیجدرهگپ درپاهف ر ژذیس پ
قهانشدترس گ پشدرس رقپاهتیزشدگپاه ارقگپهپارتب پاقوارهگپگ

هشدتبر پقا پعت گپهپعفتگراقپهرگپ رپشرس رقپ

اهتیزشددگپغیسپاه ارقگپهپارتب پاقوارهگپهمتبایگپقا پعبا پهپعفتگراق پراقر.پاهف ر ژذیس پقهانشددترس گپ
هشدتبرپهپشدرس رقپاهتیزشگپاه ارقگپقا پعبا پهپعفتگراقپهپ رپشرس رقپاهتیزشگپغیسپ

هیزپ رپارتب پاقوارهگپگ

اه اددرقگپهپارتب پاقواددرهگپهمتبایگپاقواددرطپعت گپهپعفتگراق پراقر.پرقپاینپژوهه پقب وسینپاقواددرطپعیددرنپ
هالقپهیجرهگپهپشرس رقپاهتیزشگپغیسپاقوارهگپ رپ7/02پرقصفپاش .
جدول  .2یافتههای رگرسیون چادگانه برای بررسی نقش ساختار انگیزشی (انطباقی ،غیر انطباقی) ،الگوهای
ارتباطی خانواده (گفتوشاود و هماوایی) و انعطافپذیری روانشااختی در پیشبیای طق هیجانی زوجین
متغیر مالک :طالق هیجانی
β

T

p

R

انعطافپذیری روانشناختی

-0/77

-1/01

0/02

ساختار انگیزشی انطباقی

-0/71

-1/70

0/07

0/12

2/71

0/000

الگوی ارتباطی همنوایی

0/72

1/12

0/01

الگوی ارتباطی گفتوشنود

-0/17

-7/72

0/007

متغیر پیشبین

ساختار انگیزشی غیر انطباقی

0/127

R2

0/291

F

77/162

P

0/007
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ه دریجپجدفهلپ8په دددرنپعگرهدفپهد پ00پرقصدددفپازپهاقیدرهرپهالقپهیجرهگپوبشددد پع ییسهر پژی ینپوایینپ
عگشدددبر.پ رپوبج پ پعارریسپ ر پاهف ر ژذیس پقهانشدددترس گ پشدددرس رقپاهتیزشدددگپاه ارقگپهپارتب پاقوارهگپ
گ د هشدددتبرپاینپع ییسهدرپعگوباهتدفپ د هبقپعت گپهپعفتگراق پهالقپهیجدرهگپزهجینپقاپوایینپهتتدف.پهمچتینپ
شددرس رقپاهتیزشددگپغیسپاه ارقگپهپارتب پاقوارهگپهمتبایگپقررقپهسدد تفپهالقپهیجرهگپزهجینپقاپ هبقپعبا پهپ
عفتگراقپوایینپهتتف.پپ

پ سآیتدفپژوهه په دددرنپرارپهد پعیدرنپارتب پاقوارهگپهمتبایگپ رپهالقپهیجرهگپاقوارطپعبا پهپعفتگراقپهپعیرنپ
ارتب پاقوادرهگپگ د هشدددتبرپاقوادرطپعت گپهپعفتگراقپهجبرپراقرپهپارتبهر پاقوارهگپسرهبار پقررقپهسددد تفپ
هالقپهیجدرهگپزهجینپقاپژی یتگپهتتف.پرق رق پوایینپ سآیتفهر پ رشددد آعف پعگوبانپ یرنپهمبرپه پ س پژری پ
ریفگر پ بهرهرنپ بهرهرنپ( 2907پ پها پازپاهرسدددنپهپرفساین)8772 2پهالقپهیجرهگ پقهشدددتتسپقا پزهرشدددبیگپ
قه زهارگپاشد په پااسدراپ یترهتگپجریتزینپآنپعگشدبر.پزنپهپشدبهسپاگسا پعمالنپاش پ رپهرپ برنپقاپ
عدرهتدفپیهپگسه پاج مرعگپاراع پرهتف پهرگپجرذ پهپاع مررپآنهرپهسدددا پ پیالفیتسپازعیرنقف پاشددد .پهالقپ
هیجدرهگپها پعامگپرقپ د پس سپاهدفاس نپشدددالعد پسدرهبار پهپفسرپراقر پاگسا پاینپارر پهم سپعبقروبج پ
قساقگسف د پاشددد پ(رف پزار پهتفهلگپهپعسدددتس پا ساهیرآ رر پ.)2390پرقپارتب پاقوارهگپهمتبایگپاعندددر پ
سرهبار پو دبی پعگشدبهفپورپازپریفپاقزشدگ پهتسشدگپهپاع ارر پعرهتفپهمفیتسپشبهفپورپازپوفرق پرقپوفرعالتپ
اج ترشپهتتفپه پ هبعگپازپسبرجبشددگپهپاشدد االلپهظسپآهرنپهرش د پعگشددبرپ(هب سهسپهپفیزژروسیه پ.)2990پ
اقا پاع ارراتپهپ رهقهر پویمیلگپازپشدم پسرهبار پ سپاعنر پسبرپرقپارتب پاقوارهگپهمتبایگپ سپسبرژتفاق پ
فسرپوک یسپعگگذاقرپهپازآهجریگه پفسرپعی پرقههگپ پاشدد االلپهپفسری پراقرپرارقپوفرق پرقههگپعگشددبرپهپ
اینپوفرق پعبجبپآشد تگهر پقهاهگپهپافسدسرگگپعگشدبر.پرقاررگه پرقپارتب پگ

هشتبر پهم پاعنرپ

و ددبی پعگشددبهفپه پ فهنپوساپهپعیفهری پهظساتپسبرپقاپا سازپهتتفپهپآزاراه پرقپ یوهرپشددسه پهتتف.پ
اینپهب پارتب پاقوادرهگپ ی ددد سپرقپه دددبقهر پغس گپجسیرنپراقرپهپرقپآهجرپ سپفسری پهپا سازپآزاراه پهظساتپ
وکهیفپعگشدددبرپهپرقاررگه پرقپفسهتگپایساهگپ ی ددد سپارتب پهمتبایگپع سحپاشددد پهپفسرپهمگوباهفپهظساتپ
سبرپقاپ قاا گپا سازپهتف.پرقپفسهتگپشددسقگپاگسپهسددگپقرهﻊپ رشددفپهپهظسات پریفگر هرپهپسباشد هر پسبرپ
قاپصدددسییرًپا سازپهتفپ رپاه ظرقاتپگسه پهمرهتگپهیسددد پهپسبرسبا پهپگسددد روپولاگپعگشدددبرپ(عسدددتس پ
1. Olson & Defrain
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قشیف پها یت پهپشسی گ پ.)2390پهجبرپاقوارطپعترشددبپ ددرپسدرهبار پعتجدسپ د پهره پوت پهپهرآقاعتگپعیرنپ
زهجینپشددف پهپقفﻊهقجب پع ددالالتپآهرنپ س دیرقپوک یسگذاقپاش د .پزهجیتگپه پازپشددب پرهش د رنپهپسرهبار پ
سددددبرپامری پعترشبپرقیرف پعگهمریتف پرقپا پع الالتپهپعسر پسبرپ ی سپع رقپ پگ تبپعگ رشتفپه پ
اینپعرع پرقپهره پهالقپهیجرهگپزهجینپها پراقر.
ازپریتسپه دریجپاینپژوهه پاینپ برپهد پعیدرنپشدددرس درقپاهتیزشدددگپاه ادرقگپ درپهالقپهیجرهگپاقوارطپعت گپ
اهتیزشددگپاه ارقگپ هبقپعت گپهپشددرس رقپاهتیزشددگپغیسپاه ارقگپ هبقپعبا پعگوباهتفپهالقپهیجرهگپزهجینپقاپ
ژی یتگپهتف.پهمسدساهگپه پشدرس رقپاهتیزشگپاه ارقگپراش تف پعس ففپهالقپهیجرهگپهابرهف؛ پهرگپهمسساهگپه پ
شددرس رقپاهتیزشددگپغیسپاه ارقگپراش د تف پعس د ففپهالقپهیجرهگپ برهف.پرقپوایینپاینپه ریجپعگوبانپگ

پشرس رقپ

اهتیزشگپشرع پعباع پرقهنپفسر پهپ ینپفسر پاش په پرقپعبفای پیرپشالس پفسرپرقپرش یر گپ پاهفا پ
ها پوفیینهتتف ا پراقر .اهجدرمپهسپهدرق پرقپزهدفگگپعسددد لزمپاه برشپیهپهف پهپوفایبپآنپرقپزهفگگپ
عگ رشدف.پوفایبپیهپهف پعترشدبپ سا پقشدیفنپ پشدالع پقهانشترس گ پازپاهمی پسرهپ سسبقراقپاش پ
(هالرپهپهلیتتس پ.)8770په ریجپویایارتپه دددرنپرار پاشددد په پشدددرس رقپاهتیزشدددگپغیسپاه ارقگپرقپهره پ
ق دری پازپزهفگگپهمسدسانپها پعامگپراقر.پشدلیمرهیرنپ()2320پرقپژوهه پسبرپ رپعتبانپ سقشگپا س ب گپ
هپهدرقآعف پع دددرهق پاهتیزشدددگپهظرمعتفپ سپوفرق پزهرشدددبیگپ پاینپه یج پرشددد پیرف په پهره پرقپ ففپ
اه ارقگپشددرس رقپاهتیزشددگ پ رپآشدد تگهر پ ی دد سپزهرشددبیگپهمسا پ بر.په ریجپویایارتپصددرریگپففقر پهپ
همالرقانپ( )2397په ددرنپرارپافزای پرقپاهتیزشپاه ارقگ پافزای پرقپق ددری پزهرشددبیگپهلگپهپعؤر هر پآنپ
قاپژی یتگپعگهتدفپهپ د پهظسپعگقشدددفپشددد ﺢپهلگپعبفاید پرقپرشددد یدر گپ پاهفا پرقپای هر پعب لفپ
زهفگگ پعگوباهفپعرع پعامگپرقپژی یتگپق دری پزهرشدبیگپ رشدف .پهمچتین قاش پ–پارژین پارژینپهپشرولس2پ
()8772پرقپژوهه پسبرپه درنپرارهفپه پشدیب پرش یر گپافسارپ پاهفا پرقپق ری پزهرشبیگپآنهرپعؤ سپاش .پ
ازپهسفگپهیزپژوهه هرپه ددرنپرار اهفپه پ ینپشرس رقپاهتیزشگپهپشالع پعمبعگپ(هرقوس-پاشددتیلبپهپهتررقهن 8پ
)8773پقا پعبا پعفتگراقپهپ ینپشرس رقپاهتیزشگپهپع دددالالتپزهرشدددبیگ پقا پعت گپهپعفتگراق پهجبرپ
راقرپ(هیب عالگ3پهپهمالدرقان پ.)8772پع دددالالتپزهرشدددبیگپ ی ددد سپ رعوپومری پزهجینپ پهالقپشدددف پهپ
ازآهجدریگه پهالقپقشدددمگپ پرمیلگپ سا پهم پزهجینپاعالرنژذیسپهیسددد پژرپ پاا مرلپ ی ددد س پ پهالقپ
هیجرهگپقه پعگآهقهف.پژرپعگوبانپاقوارطپشرس رقپاهتیزشگپزهجینپقاپ رپهالقپهیجرهگپوبجی پهسر.پ
1. Russell-Chapin, Chapin & Sattler
2. Carter-Snell & Hegadoren
3. Kivimäki
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آسسینپه یجد پژوهه پادر دددسپاینپ برپهد پعیدرنپاهف ر ژذیس پقهانشدددترس گپ رپهالقپهیجرهگپزهجینپ
اقوادرطپعت گپعفتگراقپهجبرپراقرپهپاهف در ژدذیس پقهانشدددتدرس گپقدررقپاشددد پ د هبقپعت گپهالقپهیجرهگپ
زهجینپقا پوایینپهتف.پرق پاینپسﺼدبهپهیزپورهتبنپژوهه دگپصدبقتپهتسف پاشد پهرگپرقپوایینپه ریجپارصل پ
عگوبانپ یرنپراشد په پیالگپازپعباعلگپه پشدابپشدرزگرق پهسپا پ ی د سپاهسرنپ رپهیرزهرپهپوافیفهر پزهفگگپ
اشددد پهپ درپشدددالعد پقهانپقا د پهزریدهپراقر پاهف در ژدذیس پقهانشدددترس گپعگ رشدددف .پاهف ر ژذیس پ
سراشددد نپرقپجاد پاهفا پهپاقزشهر پرقههگپ قغرپاندددبقپقهیفارهر پقهانشدددترس گپارر

ساهتیزپیرپ

هرسباشد پاشدرق پراقرپ(هیز پربین پژالع پ–پهیالقرگر پهیلی پهپژیس بقم 2پ.)8723پافسارپراقا پاهف ر ژذیس پ
قهانشدددترس گپ رمپقف رقشدددرنپقاپرقپهسپعبقفی پ ی ددد سپ سپاشدددراپاقزشهرپهپاهفاف دددرنپهپهم سپ سپاشدددراپ
قهیفارهر پرقههگپیرپها سدد تگهر پعبقفی پففلگشددرنپه ددرنپعگرهتفپ( بهفپهپهمالرقان پ8722؛پهروز پزیچپهپ
اهقشددیلب 8پ.)8720په ریجپژوهه هر پعاینپوسا گپ()2397پهپاژسد ین پانپهپ یفقپ-پهرعجب3پ()8770په ددرنپرار پ
اشددد پهد پاهف در ژذیس پقهانشدددترس گپژی یتگپهتتف پعفتگراق پ سا پهی ی پقها پزهرشدددبیگپاشددد .پ
همچتین پصدددفاقد پسبا پهپ ازار پژبق پ()2392پرقپعادرر پسبرپ رپعتبانپژی یتگپهی ی پقها پزهرشدددبیگپ سپ
اشدددراپ درهقهدر پاقوادرهگ پذهنپآگدرهگپهپاهف در ژدذیس پقهانشدددتدرس گپه دددرنپرارپهد پاهف در ژذیس پ
قهانشدترس گپ ی د سینپوک یسپقاپرقپژی یتگپهی ی پقها پزهرشدبیگپراقر.پ رپوبج پ پیرف هر پژوهه پار س پ
عگوبانپه یجد پگسفد پهد پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پشدددرس رقپاهتیزشدددگپهپاهف ر ژذیس پقهانشدددترس گپازپ
عباعد پودک یسگدذاقپرقپهالقپهیجدرهگپزهجینپعگ درشدددف؛ پ تدر ساینپیدرف د هر پژوهه پار دددسپقاپعگوبانپرقپ
ژی تیس پازپهالقپهیجرهگپزهجینپ پهرقپ س .پ
محدودیتها و پیناهادها .پیرف هر پاینپژوهه پارهگپازپآنپاش په پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پ
شرس رقپاهتیزشگپهپاهف ر ژذیس پقهانشترس گپعگوباهتفپهالقپهیجرهگپزهجینپقاپژی
ار س از هب ع ررفرت هماس تگ اش رذاپقها

یتگپهتتف پهرگپع ررف

رش آعف قا همگوبان عتبان قها علّگ و سیس هسر.پ

ازپعیفهری هر پریتسپژوهه پار سپعگوبانپ پعیفهرپ برنپژوهه پ پزهجینپشاسپاقر ی پاشرق پهسرپ
ه پاینپعبجبپعیفهری پرقپوفمیرپه ریجپعگشبر.پ سا پافزای پوفمیرژذیس په ریجپ پژوهه هر پ ی س پ
1. Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Villatte & Pistorello
2. Katz, Czech & Orsillo
3. Epstein, Chen, & Beyder‐Kamjou
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رقپشاسهر پعب لفپهیرزپاش .پ سگزاق پهرقگر هر پعب لفپ سا پآعبزشپاهف ر ژذیس پقهانشترس گپهپ
ارتبهر پصییﺢپاقوارطپ سا پسرهبار هرپ سهق پ پهظسپعگقشف.پژی تاررپعگشبرپ رپ سگزاق پهرقگر هریگپرقپ
عساهزپع رهق پ رپانبقپهمسساهگپه پازپهجبرپع ال پهالقپهیجرهگپقهجپعگ سهفپیرپع ار گپهالقپهس تفپهپ
اقا پآعبزشهر پمزمپ پآهرنپرقپجا پافزای پاهف ر ژذیس پقهانشترس گ پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پهپ
شرس رقپاهتیزشگپاه ارقگ پرقپهره پهالقپهیجرهگپهمهپهسر.پ
همالرق پسررﺼره پآنهرپاجسا پژوهه پاعالرنژذیسپگسریف پو السپهپقفقراهگپعگشبر
ماابعپ
اامدفههف پعیمفپعلگ .پاامفههف پژسهیرن .پهپ ر ریگ پزیتب.پ(.)2392پهره پهی ی پزهفگگپهپشددد ﺢپاع مررپ
زهرشبیگپرقپهالقپعره گ په مینپهت ساهرپ ین ارمللگپقهاه ترشگپهپعلبمپاج مرعگ پواسان پشسه پ
همری تسانپعاسپاشساق.
یدرتپعب ددرق پ سیددر.پ(.)2398پا س ب دددگپهاقفید پرقعددرهگپگسههگپ سپهددره پهالقپعدره گپهپژیددرعدفهددر پ
قهانشترس گپآن.پژریرنهرع پهرقشترشگپاقشف.پراه تر پفسرهشگپع اف.پ
ژسهیز پفسرین .پشددسا گ پژیرم .پشددررمگ پامز  .پهپهلاس پهسددسین.پ(.)2390پژی

یتگپق ددری پزهرشددبیگپ

ساشراپها پعملالسرپسرهبار پهپارتبهر پاقوارهگپزهجین پعرهترع پژوهه پعل پ8پ(.)20پ
ژسهین پشدد رق .پراههر پعسیر .پهپعیمف پفسیاسز .پ(.)2397پعباع پجرعف شددترس گپعؤ سپ سپهالقپعره گپرقپ
ینپسرهبار هر پواساهگ.پفﺼلترع پشبقا پفسهتتگپاج مرعگپزهرنپهپسرهبار پ0پ( )02پ.203-229پ
سباهرهگژبق پعجیف .پهپایتره پعیاب .پ(.)2390پژی

یتگپقها پصمیمره پ ساشراپارتبهر پاقوارهگپسرهبار پ

هپشدددرس رقپقفقتپرقپسرهبار پرقپزهجین پهامینپهتتس پ ینارمللگپقهانرقعرهگپ(اجالاپآشدددیریگپرقپ
س سپاقزشهر پفسهتتگ) پواسان پر یسسره پهتتس پ ینارمللگپقهانپرقعرهگ.پ
شلیمرهیرن پعلگپاهاس.پ(.)2320پ سقشدگپ ا س ب دگپهپهرقآعف پع درهق پاهتیزشگپهظرمپعتفپ سپوفرق

پزهرشبیگ.پ

ژریرنهرع پره سا پراه تر پوس ی پعفلرپواسان.پ
صرریگاعیس

پشیفپق ر .پاالم ژبق پعسیرپهپففایگ پعیف .پ(.)2393پ سقشگپوک یسپهالقپعره گپ سپعملالسرپ

سرهبار پهت ساهرپ ینارمللگپعلبمپقف رق پهپع ررفرتپاج مرعگ پعبشدددسددد پعفیسانپایف ژسرازپژری ب پ
هیسا.پ
صرریگففق پجبار .پ رقس هوار پعیتر .پفسزاه پزهسا .پهررایرنشسیف پجف س.پ(.)2397پ سقشگپقا پ ینپشرس رقپ
اهتیزشگپهپق ری پزهرشبیگ.پژوهه هر پقهانشترشگپ رریتگپهپع رهق پ.208-233 )2(2پ
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صددفاق سبا پعره  .پهپ ازار ژبق پشددرق .پ(.)2392پژی

یتگپهی ی پقها پزهرشددبیگپ سپاشددراپ رهقهر پ

اقوادرهگ پذهنآگرهگپهپاهف ر ژذیس پقهانشدددترس گپرقپفسهتگپایساهگ .پاهرینپهت ساهرپ ینارمللگپ
فسهتگ پآشیبشترشگپقهاهگپهپوس ی

پواسان پراه تر پارزهسا.پ

عارشدگ پایمره  .پف گ پره سپمرن .پعبربر پره سپق در .پهپ دسا گ پامیف.پ(.)2392په ری پقهاهستجگپهسب پ
فرقشددگپژسشدد هرع پژذیسشپهپعم –پهسددب پرهم پفﺼددلترع پعلمگپ-پژوهه ددگپقهشهرپهپعفلهر پ
عسدتس پشفیف .پقشیف پعلیس ر .پها یت پهیا  .پهپشسی گپشرقا .پ(.)2390پقا پارتبهر پاقوارهگپسرهبار پهپ
ومریزیرف تگپسبرپ رپهی ی پزهفگگپزهرنپع ار گپهالق.پقهی پقهانشترشگ پ0پ( )8پ.228-20پ
هبقهشهیر پعسیر .پهپر ی یرن پعسوندددگ .پ( .)2322پ سقشدددگپقهایگپهپژریریگپا زاق پوجفیفهظسپشدددف پارتبهر پ
اقوارهرتپسرهبار  .سرهبار پژوههگ پ3پ( )28پ.200-200پ
گرومن پجرن.پ(.)8772پعبفای پیرپشدددالسددد پرقپازرهاج.پوسجم ؛پجزایس .پاقعیرن.پ(.)2322پواسانپاه دددرقاتپ
سجس .پ.227-228پ
رف زار پهتفهلگ پاهسدی  .پاصدیس پا ساهیرآ رر پعیمفپجبار .پهپاﺼدرقپشدسسگ پق ر  .پ( .)2390پ سقشگپها پ
هساباق هر پهرشرزگرقپاهری پرقپژی

یتگپهالقپعره گ.پعجل پقهاه ترشگپ رریتگ پ0پ( )8پ.272-272پ

عرعگ پشداسام .پهپعسدتس پعی سا.پ(.)2393پها پومریزیرف تگپسبرپهپشداههر پرراس تگپرقپژی

یتگپهالقپ

عره گ.پهمری پعت ا ا پآشیبشترشگپهالق پراه تر پآزارپاشالعگپهاافپشاز.پ
علالگزار پعلگاصیس پعسارسبا په .پعلالگ پایفق .پهپاایب پاایب.پ(.)2390پ سقشگپقا پارتبهر پاقوارهگپ
سرهبار پ رپهت سلپعباهفپرقپزهجین پاهرینپهت ساهرپ ینارمللگپقهاه دترشگپهپعلبمپاج مرعگ پواسان پ
شسه پسفعرتپ سوس.پ
پعاین وسا گ پشدددمید  .پعظدرهس پعیمدفپعلگ .پصدددرااگ پعلگ .پهپعبشدددب پشدددیف.پهرگپار .پ( .)2397پوک یسپ
آعبزشهر پشدترس گپ-پ قف رق پ سپوففی پاه ظرقاتپغیسعت اگ پ لبغپعره گپهپهرق دری گپزهرشبیگپرقپ
زهرن.پعجل پعلبمپقف رق پ8پ( )0پ.233-280پپ
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